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Esporte no
IES brasileiras investem no esporte universitário como forma de promoção
da marca. Para ajudar o setor, o Ministério dos Esportes firma parcerias

epois de um longo período de esqueci-
mento e desvalorização, o esporte uni-
versitário brasileiro passa, agora, por
uma fase promissora. As instituições de

ensino superior perceberam, nos últimos anos, que
as competições de nível superior são uma boa opor-
tunidade para a complementação educacional e, cla-
ro, para a promoção da marca das instituições. A
exemplo do que acontece em universidades de países
como Estados Unidos e Cuba, onde são desenvolvi-
dos os principais atletas profissionais de alto rendi-
mento, as IES brasileiras descobriram o filão e pas-
saram a apoiar equipes e jogadores para defendê-las
em competições nacionais e internacionais.

Os Jogos Universitários (JUBs) sempre foram con-
siderados a principal competição de nível superior do
país. Em 2005, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o
Ministério dos Esportes e a Confederação Brasileira de
Desportos Universitários (CBDU), numa parceria com
as Organizações Globo, lançaram as Olimpíadas Uni-
versitárias-JUBs, um projeto inicial de oito anos que
confere outro status à competição já tão conhecida no
ambiente acadêmico. "O projeto foi concebido em vir-
tude do potencial que as universidades representam
para o esporte brasileiro, seja pela formação acadêmi-
ca e profissional do atleta, seja pela integração que ela
possibilita à prática esportiva de alto nível", explica
Edgar Hubner, superintendente de eventos do COB e
diretor-geral das Olimpíadas Universitárias. A nova
proposta é a complementação educacional e o desen-
volvimento de novos talentos esportivos.

Com a parceria, os benefícios do esporte universi-
tário para o ambiente acadêmico e para as instituições
voltaram à tona. Afinal, com a transmissão das compe-
tições pelas emissoras das Organizações Globo, o apoio
das IES ao segmento pode ser visível em todo o territó-

rio nacional. Apenas no ano passado, quando as Olim-
píadas Universitárias receberam cobertura televisiva
pela primeira vez, foram cerca de 17 horas de transmis-
são em programas como Jornal Nacional, Globo Espor-
te, Esporte Espetacular e Sportv News - o que simboli-
zou um retorno de mídia estimado em R$ 9,5 milhões
às universidades que mandaram equipes à competição.

RETORNO DE MÍDIA

Há universidades em todo o país que dispõem de
estrutura profissional para a prática do esporte. Algu-
mas são tradicionais há décadas no esporte universitá-
rio. Outras investiram há poucos anos no segmento e
já têm números positivos para comemorar. A Uni-
versidade Paulista (Unip) investiu em 2005 a soma
de R$ 1,5 milhão para manter o que chama de atlética.
Isto é, bolsas de estudo, inscrições e viagens para com-
petições e pagamento da diretoria do Departamento de
Esportes, que existe há cerca de 12 anos e vem trazendo
resultados gradativamente - a universidade exibe tro-
féus como o do tricampeonato dos Jogos Universitá-
rios Paulista e uma taça das Olimpíadas Universitárias.
As equipes de basquete, futsal feminino e handebol
estiveram nas finais das últimas competições. "Como
a Unip foi campeã das Olimpíadas Universitárias, hou-
ve uma extensa cobertura da Rede Globo. Segundo os
cálculos do COB, isso significou cerca de R$ 3,08 mi-
lhões de retorno indireto de mídia", comemora Fábio
Romeu de Carvalho, vice-reitor de planejamento, ad-
ministração e finanças da Unip. A estrutura da Atléti-
ca da Unip já pode ser considerada profissional. Há
investimentos em três categorias básicas: coletivas, que
contemplam futebol de campo, society masculino, bei-
sebol, rúgbi e pólo aquático; esportes específicos para
as Olimpíadas Universitárias, como atletismo, futsal,
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basquete, handebol, vôlei, natação, judô e xadrez; e in-
dividuais, como caratê, jiu-jítsu, tae kwon do, tênis e
tênis de mesa, remo e canoagem, surfe e montanhismo.
São cerca de 500 alunos-atletas participando das com-
petições que, agora, esperam a convocação para a Uni-
versíades, a maior competição multidesportiva univer-
sitária mundial, que só perde para as Olimpíadas. Há
também os campeonatos internos, dos quais partici-
pam cerca de 130 equipes. O investimento em esporte
na universidade teve um longo alcance também. Treze
atletas da Unip participaram dos Jogos Panamericanos
de 2005 e cinco deles, das Olimpíadas. A maior parte
dos atletas vem de cursos como Fisioterapia, Educa-
ção Física e Direito. Segundo Roberto Toledo, dire-
tor-geral de esportes da Unip, há um projeto de pa-
trocínio encaminhado para a equipe de futebol so-
ciety, um dos que mais trazem visibilidade à univer-
sidade. "O esporte universitário tem que crescer, ter
a importância que alcançou nos EUA", diz.

MODELOS DIFERENTES

Esse modelo de investimento em esporte universi-
tário sofreu algumas modificações em outras institui-
ções. Na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul),
inicialmente o modelo utilizado foi o rnesmo da Uni-
versidade Luterana do Brasil (Ulbra), com sede no Rio
Grande do Sul, que criou o Sport Club Ulbra, um clube
que recebe e contrata atletas de fora da universidade e
busca patrocinadores de peso como parceiros para as
competições. A história da Unisul no esporte universi-

tário começou com a criação de uma equipe de vôlei
contratada - campeão na Superliga - com a intenção
de consolidar a marca da instituição no meio esporti-
vo. "Mas, após um estudo envolvendo diversos depar-
tamentos da Unisul, foi elaborado um planejamento es-
tratégico para implementar a Universidade do Esporte,
que segue os passos de modelos de sucesso em univer-
sidades européias e japonesas", explica Jerson Cunha,
coordenador-adjunto do programa. A Universidade do
Esporte une os conceitos de esporte profissional e de

alto rendimento à uma série de outros fatores que serão
desenvolvidos na faculdade, como a escola de esportes,
estágios, consultoria, capacitação técnica e multiinter-
disciplinaridade. Na área de ensino, o projeto integra os
cursos de Educação Física e Esporte, Fisioterapia, Nutri-
ção, Psicologia, Odontologia e Medicina. Em breve, os
cursos de Farmácia, Enfermagem, Naturologia, Direito,
Administração, Comunicação Social, Pedagogia, Sistemas
de Informação, Computação e a Unisul Business School
(UBS) também farão parte do programa. Os alunos de
Fisioterapia, por exemplo, poderão participar de ativi-
dades vinculadas às equipes e concorrer a estágios para
trabalhar na recuperação e prevenção de lesões.

Nos próximos quatro anos, a Unisul deve investir, no
campo profissional, em modalidades como vôlei, futsal
e natação. Para os atletas universitários, o principal apoio
será para esportes como handebol, basquete, tênis, judô,
atletismo, esportes adaptados, pólo aquático, surfe, nado
sincronizado, saltos ornamentais e maratona aquática.
Na categoria esportes de participação (com envolvimento
comunitário), receberão investimentos surfe, bicicross,
capoeira, xadrez, tênis, handebol, natação, vôlei e futsal.
Na área de pesquisa, há três linhas em desenvolvimen-
to: saúde esportiva, gestão esportiva e educação e es-
portes. Em parceria com prefeituras e associações, há
as escolas de esportes, com a participação de 2,5 mil
jovens em diversas modalidades esportivas. "Nossa in-
tenção é fazer com que o ensino e a extensão passem a
integrar o processo esportivo", diz Cunha. O retorno, se-
gundo ele, não é nada modesto: a cada R$ l investido,
foram contabilizados R$ 18,80 de lucro.

REFERÊNCIA

Apostando num modelo mais parecido com o nor-
te-americano, a Uni Sant'Anna, de São Paulo, alcançou
uma das mais importantes trajetórias do esporte uni-
versitário brasileiro. O projeto, nascido em 1956 e ofi-
cializado em 1996 com a criação da Coordenadoria de
Esporte, inclui o fomento a uma série de atividades es-
portivas, especialmente as de alto rendimento. Em 1992,
à universidade organizou uma competição de atletis-
mo internacional universitário em conjunto com uma
instituição argentina e a chamou de Ademar Ferreira
da Silva. O atleta, mais tarde, tornou-se o coordenador
de esportes da Uni Sant'Anna, onde ficou até falecer,
em 2001. A competição, que está em sua 13a edição,
serviu de impulso para a criação de 45 equipes esporti-
vas com cerca de 400 alunos, que disputam competi-
ções universitárias e algumas abertas. Do total de alu-
nos-atletas, 360 recebem algum tipo de benefício - sem-
pre bolsas de estudo, nunca compensações salariais. Para
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a concessão das bolsas, a Coordenadoria de Esporte ana-
lisa rendimento acadêmico, freqüência e rendimento
disciplinar. As bolsas de estudo, antes de até 100%, ti-
veram a percentagem reduzida. "Os alunos com bolsa
de 100% não davam importância ao benefício. Quan-
do o Ademar resolveu oferecer no máximo 80%, o ren-
dimento disciplinar nas competições e dentro da insti-
tuição melhorou muito", afirma Leonardo Placucci Fi-
lho, pró-reitor administrativo da Uni Sant'Anna.

Os títulos que a Uni Sant'Anna acumula desde que
começou a investir em esporte universitário são mui-
tos. Para citar apenas alguns: nos últimos 12 anos, a
universidade venceu 11 vezes os JUBs. Também no
mesmo período, recebeu o Troféu Eficiência, concedi-
do pela Federação Paulista, nove vezes. Venceu oito ve-
zes os Jogos Universitários do Estado de São Paulo
(Jusp) e ostenta títulos importantes em jogos abertos
regionais e de âmbito nacional - o time de futebol fe-
minino da universidade foi campeão paulista e cam-
peão brasileiro em 2000. E, nos Jogos Olímpicos de Ate-
nas, 13 alunos da instituição estavam na delegação bra-
sileira. "Temos um retorno institucional muito grande.
Somos considerados a grande potência do esporte uni-
versitário brasileiro", comemora Placucci.

E tem mais. Com investimento inicial de RS 1,5 mi-
lhão, a Uni Sant'Anna e o Sport Club Corinthians Pau-
lista acabam de lançar um novo campus da universida-
de dentro da sede do clube. O novo campus deve ofe-
recer, no início, três cursos de graduação: Educação Fí-
sica, Administração e Gestão em Esportes. A expectati-
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va é transformar o local em um centro de desenvolvi-
mento do esporte e de outras áreas relacionadas, am-
pliando a oferta de cursos em todos os níveis.

Segundo o presidente da Confederação Brasileira
de Desportos Universitários (CBDU), Luciano Cabral,
há um movimento de retomada do esporte de alta
performance nas universidades brasileiras, especial-
mente após a presença do COB nos campeonatos. "Mas
as públicas ainda têm dificuldade de recursos e as pri-
vadas estão se destacando cada vez mais nas competi-
ções", afirma Cabral. Ele acredita que a parceria feita
com o COB e o Ministério dos Esportes colocou os
jogos universitários no cenário nacional e, daqui pra
frente, a dificuldade maior será em administrar a de-
manda - até agora são 192 IES participando das Olim-
píadas Universitárias.

Bem, o retorno é certo, afinal atletas como Daiane
dos Santos, Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Edmar
Ferreira, Fernando Scherer e Robson Caetano saíram
das universidades direto para as Olimpíadas. •
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